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Test besedilo: Vinko Kernc ■ foto: Saša Kapetanovič Fiat (Grande) Punto 1.3 16V Multijet (90) Emotion

V tem trenutku je Punto v svojem razredu najdaljši; avtomobili - vemo - iz generacije v
generacijo rastejo, a je prav on prvi presegel neko na videz magično mejo štirih metrov.
Dobro ali ne dobro?

Največji od majhnih
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Pa saj ni treba hoditi okrog njega z
metrom v rokah; že na videz je - zunaj
in znotraj - videti večji, resnejši, bolj
odrasel in prostornejši od predhodnika.

In kar je verjetno najpomembneje: večina, tudi
pri konkurenci, mu priznava, da je čeden.

Avtomobilski zanesenjaki, poznavalci, stro-
kovnjaki in ljubitelji hitro opazijo: novi Punto
je spredaj videti kot Maserati Coupé.
Agresiven. Ampak tega, kateri je namenjen,
širša javnost (verjetno?) ne ve. Če ga parkira-
te pred Interspar, bo zraven parkirani oča (ob

pogledu na njegov bok) vprašal, ali je to Getz,
in gospa srednjih let bo zadaj videla Corso.
Videz, veste, je vedno dvorezen meč: tudi v
novem Puntu ne vidijo vsi lepih potez. Soditi
vnaprej ni hvaležna reč, še posebej pri obliki,
jasno pa je, da bo moral Punto svoje kupce
najprej prepričati z videzom. Prejšnjemu,
čeprav s(m)o tudi zanj rekli, da je čeden, je
206 prav z videzom speljal lepo število kup-
cev. In (predvsem) kupk.

Zato velja pokukati v notranjost. Tu so nje-
govi drugi aduti: materiali in izdelava. Za

oboje lahko mirno rečemo, da so vsaj za raz-
red boljši kot pri prejšnjem Puntu. Zrelejši pa
je tudi notranji videz; nič več živahen in lah-
koten, ampak umirjen in bolj strogih potez.
Kdor še ni sedel v Lancii Y, ne bo opazil
podobnosti z merilniki, vse drugo pa je do
najmanjšega stikala spremenjeno in neprepo-
znavno. Armaturna plošča se zdi nemško ali
japonsko natančno zasnovana in izdelana in
enako velja za sedeže. Uporabljeni materiali
so na videz in na otip kakovostni in prijetni
pa tudi izbrana barva notranjosti je v tem
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Puntu opravila zrelostni izpit. Komur ni všeč,
je na voljo še vrsta drugih kombinacij, vključ-
no z živahnejšimi.

S stališča vsakodnevne uporabe ima Punto
slabost: predalov in odlagalnih mest je malo (v
vsakih vratih po eden plus na levi strani arma-
turne plošče plus pod osrednjo konzolo plus -
v tem paketu - v sredinski komolčni opori) pa
še ti, ki so, so le pogojno uporabni, ker so
majhni, ozki, slabo dostopni in brez nedrseče-
ga dna. Tudi tokrat sta na voljo le dve mesti za
pločevinke (pred prestavno ročico), ki ne zmo-
reta gostiti male, pollitrske plastenke, pa še tu,
kdor bo potreboval pepelnik, bo ostalo le eno
mesto na voljo. In predal pred sovoznikom ni

ne osvetljen ne hlajen in nima ključavnice. Za
uporabo pa bo neprijetno tudi odpiranje vrat
na zadku, ki je električno, in sicer z gumbom
sredi armaturne plošče ali z gumbom na klju-
ču. Se pravi: vrat od zadaj ne morete odpreti.
To ima tudi svoje prednosti (da jih ne more
odpreti tudi nepoklicani), ampak ko pritisnete
na gumb, jih je treba še dvigniti, za to pa potis-
niti prste v ozko režo med vrati in odbijačem.
Nerodno že samo po sebi, če je avtomobil še
umazan, pa sploh.

Še vedno je neprijazen za uporabo potovalni
računalnik (z možnostjo dvojnih podatkov),
saj mu ukazuje (le) en gumb, je pa zdaj veliko
prijaznejši dostop do posode za gorivo. Pri

novem Puntu namreč ni več treba tja s klju-
čem, saj je ključavnica vezana na osrednjo
ključavnico. Pri vsakokratnem postanku za
dolivanje boste hvaležni. Morda je nekoliko
neuporabno tudi vklapljanje brisalnikov, čemur
je zdaj namenjen vrtljivi gumb na desni obvo-
lanski ročici, kar je sicer bolj stvar navade, je
pa res, da ni mogoče nastaviti dolžine interva-
la med zamahi brisalnikov. So pa ti, vključno z
zadnjim, odlični: zelo dobro obrišejo vodo tudi
do največje hitrosti in zelo dobro operejo uma-
zanijo s šip. V splošnem zelo dobro deluje tudi
samodejna in deljiva klimatska naprava (le v
zelo vlažnem vremenu je treba ročno nastaviti
hitrost in smer pihanja zraka), ki ji (v širšem

Test Fiat (Grande) Punto 1.3 16V Multijet (90) Emotion
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Iz oči v oči
Je ta Punto sploh še Punto? Je in ni. Ni,
dokler bo v prodaji stari (in precej cenej-
ši model), in hkrati je, saj je konec kon-
cev ohranil večino dobrih lastnosti stare-
ga Punta in jim dodal svoje nove.

Kakega minusa sicer ni težko najti (preveč v levo
pomaknjena stopalka zavore, previsoko sedenje ...), a jih
ni toliko (in niso tolikšni), da bi človek Grande Punta
mirno izpustil s seznama za nakup primernih avtomobi-
lov. Prav nasprotno: če ga pogledamo kot celoto, je vse-
kakor v tem trenutku ena najboljših izbir v tem razredu.
A ne s tem motorjem. Zaspanosti pod dvema tisočako-
ma vrtljajev je preveč, veselja do vrtenja prav nobenega.
Nasvet: izberite 1.4 16V, prihranite kakih 400 tisočakov
in se vozite mnogo bolje. Dušan Lukič

Ni dvoma, ime je pravo. Grande Punto je
res večji od Punta. Je lepši - če vam to
kaj pomeni - in v marsikaterem pogledu
boljši. Predvsem ko pomislim na materia-
le in kakovost izdelave. Zmotijo me

druge stvari. Tiste, ki me motijo že v drugih Fiatih: previ-
soko sedenje in preveč izbočen spodnji del naslonjala
prednjih dveh sedežev. Še sreča, da se je v nosu tega
Grande Punta skrival motor, ki sliši na ime 1.3 JTD.

Matevž Korošec

Sedaj je že jasno, da bo Grande Punto
(znova) rešil znamko Fiat. Je všečen
večini (bravo, Giugiaro!), dovolj velik
(edini družinski avto), tehnično napre-
den (M-jet) in cenovno konkurenčen.

Meni je bil že takoj všeč, razen … Verjetno so grdo in
grobo oblazinjenje izbirali takrat, ko so Giugiaro in pre-
ostali esteti odšli na malico, saj si drugače ne znam raz-
ložiti tako slabega okusa Italijanov.                 Aljoša Mrak

pomenu) lahko očitamo le to, da rež na arma-
turni plošči ni možno zapirati posamično.

Če zmorete prek naštetih nevšečnosti, bo
počutje v Puntu prijetno: vstopanje je zaradi
štirih bočnih vrat lahkotno, sedenje za volan-
skim obročem pa je tudi v novem Puntu zelo
dobro zaradi dobre nastavitve sedeža in volan-
skega obroča. Zanj bi si morda kdo želel, da bi
se spustil še niže, a bi tako zakril merilnike.
Sedeža sta smotrno ukrojena in vozniku je
namenjena še električna nastavitev usločenosti
naslonjala. Zaradi večjih zunanjih mer je
Grande Punto tudi znotraj prostornejši, a vse-
eno ni treba biti evforičen ob pričakovanjih,
kar še posebej velja za prtljažnik. Ta je sicer
tretjinsko povečljiv (pri čemer ni treba sneti
vzglavnikov!), a je v osnovi dokaj majhen, pri
povečanem pa je v sredini dna nekajcentimetr-
ska stopnica.

Ostaja tudi tretja Puntova lepa lastnost: pri-
jaznost v vožnji. Ta se, kdor se spomni, 'vleče'
že od predstavitve prvega Una, pomeni pa, da
je vožnja lahkotna in prijetna za voznike vseh
vrst in zahtev. Nekaj sledi že iz položaja za
volanom, preostalo pa iz mehanike. Res je, da
je zavorna stopalka v začetku giba precej
občutljiva, a gre pri tem le za stvar navade, res

pa je tudi, da tako veliki Fiati počasi izgubljajo
občutek športnosti. K stopalkam, denimo,
nimamo pripomb, a niso zasnovane za šport-
no vožnjo. Podobno velja za volan - za vsakda-
njo vožnjo je sicer zelo prijazen, saj omogoča
dvostopenjsko ojačenje (električni servo!) in je
lepo natančen ter ravno prav neposreden.
Izkaže se tudi za zelo hitrega, kar je njegova
'športna' lastnost, a je po drugi strani premalo
komunikativen, kar pomeni, da ne daje dobre-
ga občutka izpod koles, ko vozite na fizikalni
meji. Tretja, še trša stopnja serva bi zadevo
opazno izboljšala.

Izbrati takšen motor v tem Puntu je - če
denarnica to dopusti - pametno. Po prostorni-
ni mali turbodizel s sploh ne več tako majhno
močjo (90 konjskih moči!) je (sploh za ta
avtomobilski razred) odlično izoliran, kar
pomeni, da v kabino ni slišati značilnega dizel-

skega zvoka in da v njej ni čutiti neprijetnih
tresljajev. Nekoliko glasnejši je le hladen ali pa
pri 3.500 vrtljajih v minuti, ko pri prej neobre-
menjenem motorju pohodite plin. Takšnemu
lahko izolacijo zavida tudi marsikateri žlaht-
nejši avtomobil s turbodizlom v nosu.

Ta motor dobro pokaže, kakšen je razvoj
Fiatovih turbodizlov zadnjih let - še pred dese-

»Avtomobilski zanesenjaki, poznavalci,
strokovnjaki in ljubitelji hitro opazijo: novi
Punto je spredaj videti kot Maserati Coupé.«
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Koliko stane SIT Tabela konkurence
DODATNA OPREMA
ESP 150.000
Tipalo za dež 20.000
Sistem za pomoč pri 
parkiranju zadaj 50.000
Tipalo tlaka v pnevmatikah 35.000
Lahka platišča 16˝ 100.000
Kovinska barva 60.000
NEKATERI NADOMESTNI DELI
Prednji žaromet s smernikom 48.400
Prednji bočni smernik 2.300
Prednja meglenka 21.800
Prednji odbijač 58.000
Okrasna maska 10.300
Prednja šipa 54.500

Model

motor (zasnova)
gibna prostornina (cm3)
največja moč (kW/KM pri 1/min)
največji navor (Nm pri 1/min)
dolžina × širina × višina (mm)
največja hitrost (km/h)
pospešek 0-100 km/h (s)
poraba goriva po ECE (l/100 km)
cena osnovnega modela (SIT)

Fiat Grande Punto
1.3 16V M-Jet Dynamic

4-valjni - vrstni
1248

66/90 pri 4000
200 pri 1750-2000

4030 × 1687 × 1490
175
11,9

5,9/3,9/4,6
3.292.000

Toyota Yaris
1.4 D-4D Luna
4-valjni - vrstni

1364
66/90 pri 3800

190 pri 1800-3000
3750 × 1695 × 1530

175
10,7

5,4/4,0/4,5
3.133.000

Renault Clio
1.5 dCi Expression Confort

4-valjni - vrstni
1461

63/86 pri 3750
200 pri 1900

3986 × 1707 × 1493
174
12,7

5,2/4,0/4,4
3.325.000

Volkswagen Polo
1.4 TDI Trendline
3-valjni - vrstni

1422
59/80 pri 4000

195 pri 2200
3916 × 1650 × 1467

174
12,8

5,7/4,1/4,6
2.963.000

»Zaradi večjih zunanjih mer je
Grande Punto tudi znotraj pros-
tornejši, a vseeno ni treba biti
evforičen ob pričakovanjih, kar
še posebej velja za prtljažnik.«

tletjem je moral biti za takšno naj-
večjo moč motor 1,9-litrski. No,
majhna prostornina se vseeno
pozna; od prostega teka do okrog
1.800 vrtljajev v minuti se zdi
lenoben, kar je dobro vedeti pri
prehitevanjih. Ampak od te vred-
nosti naprej pa do 2.500 vrtljajev
vrhunsko vleče, do 3.500 pa le
nekoliko manj, kar pomeni, da po
zaslugi šestih prestav menjalnika
v tem področju pokrije večino
voznikovih zahtev. Od 30 kilome-
trov na uro v drugi, od 50 v tretji
in od 70 v četrti bo pospeševal
dovolj suvereno, da bo takrat
mogoče zlahka prehitevati na ces-
tah zunaj naselij.

Le za doseganje tovarniško
obljubljenih rezultatov ga je treba
priganjati naprej. Če je treba, se
do tretje prestave zavrti do 5.000,
v četrti do 4.800, v peti do 4.200
(kjer je tudi največja hitrost takš-
nega Punta) in v šesti do 3.400
vrtljajev v minuti. Zaradi takšne-
ga značaja pa se zdijo prestavna
razmerja menjalnika dvolična;
pod 2.000 vrtljaji v minuti (opaz-
no zlasti v prvih dveh prestavah)
in nad 3.500 vrtljaji (v višjih pre-
stavah) se zdi, kot da je menjal-
nik dolgo izračunan, v srednjem
območju pa se zdijo prestave
kratke. Prav zato se temu Puntu v
manjšem vetru in/ali rahlem
vzponu hitro pozna padec največ-
je hitrosti. K ’dolgosti’ menjalni-
ka nekaj prispevajo tudi (doplači-
lo!) 16-palčna kolesa, ki se tudi
zaradi dragih gum ne zdijo naj-
smotrnejši nakup.

Pa vseeno kaže, da je s takole
izračunanim menjalnikom sparjen
motor dobra kombinacija, ko gre
za porabo goriva. Potovalni raču-
nalnik obljublja pri stalnih 130

kilometrih na uro 6,2 litra na 100
kilometrov, pri 160 7,4 in pri pol-
nem plinu (okrog 175 kilometrov
na uro in 3.400 motornih vrtlja-
jev) okroglih 10 litrov na sto kilo-
metrov. Hitra vožnja po alpskih
cestah bo požrla okrog 8 litrov na
100 kilometrov, po avtomobilski
cesti pa 9,5 litra na 100 kilome-
trov. Toda številke krepko padejo
ob normalni vožnji; do 160 kilo-
metrov na avtomobilski cesti
zahteva pod 7 litrov, zmerna
mestna vožnja bo zahtevala 7,4
litra in zmerna primestna le še
5,2 litra na 100 kilometrov. Naših
ne posebej prizanesljivih (povpre-
čnih) 6,8 litra plinskega olja za
kilometrskega stotaka je tako zelo
dober rezultat.

Kljub nekomunikativnemu vola-
nu pa lahko takšnega Punta zelo
dinamično vozite. Zaradi v sploš-
nem zelo dobrega motorja in
zaradi odličnega(!) menjalnika je
vožnja z veliko pretikanji uživa-
ška, če le najdete prave motorne
vrtljaje. In nezahtevna hkrati.
Med tipanjem fizikalnih meja se
izkažeta zanesljivo podvozje in
dolga medosna razdalja (enaka
kot pri Bravu!), saj se zelo pozno
poznajo lastnosti takšne pogonske
sheme: najprej prične iz ovinka
siliti nos, ob odvzetem plinu pa se
ne posebej izrazito pojavi težnja
zadka, da bi prehitel nos vozila.
Kar lahko uporabite tudi sebi (in
športi vožnji) v prid.

Toda to zagotovo ni Puntov adut.
To ostaja njegova velikost pa seve-
da še vse drugo, v čemer je dober:
od videza in pogonskega sklopa pa
do lahkotnosti vožnje in kakovost-
ne notranjosti. To, da je največji, se
je pri tem načelno izkazalo kot
dobro. Presodite pa sami zase. ■

Test Fiat (Grande) Punto 1.3 16V Multijet (90) Emotion
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Fiat Grande Punto 1.3 16V M-Jet Emotion
CENA: (Avto Triglav)
Osnovni model: 3.652.000 SIT
Testno vozilo: 3.887.000 SIT

Moč: 66 kW (90 KM) 
Pospešek: 12,5 s
Največja hitrost: 175 km/h
Povpr. poraba: 6,8 l/100 km

NAŠE MERITVE
(T=1 °C / p= 1012 mbar / rel. vl.: 90 % / Gume: Pirelli Sotozero 210 M+S /
Stanje km števca: 2922 km)
Vozne lastnosti
Pospeški s
0-100 km/h: 12,5
402 m z mesta: 18,3

(120 km/h)
1000 m z mesta: 34,0

(148 km/h)

Prožnost s
50-90 km/h (IV.): 10,5
80-120 km/h (V.): 13,7

Največja hitrost 175 km/h
(V. in VI. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje 5,2
največje povprečje 8,6
skupno testno povprečje 6,8

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. V. VI.
50 km/h 57 56 55 55
90 km/h 66 64 62 61
130 km/h 69 67 66
Prosti tek 41

Zavorna pot m
od 100 km/h: 46,8
(AM meja 42 m)

Napake med testom
- brez napak

Garancija:
(2 leti brez omejitve prevoženih kilometrov splošne
garancije, 8 let garancije za prerjavenje, 1 leto
mobilne garancije FLAR SOS)

Predvideni redni servisi:
menjava olja na 30.000 km
sistematični pregled na 30.000 km

redni servisi, delo: 33.990
material: 85.530
gorivo 1.527.960
gume (1): 446.800
izguba vrednosti po 6 letih: 2.350.000

obvezno zavarovanje (2): 599.400
kasko zavarovanje (2): 726.000

Skupaj: 5.769.680
Strošek za prevoženi km: 57,7 SIT/km

(1) - upoštevali smo 1 komplet letnih gum in 1 komplet zimskih gum

(2) - predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 6 letih

STROŠKI VOZILA DO PREVOŽENIH 100.000 km (v SIT):

metrov30 42 50 60

46,8

am meja

42

l /100km 4 206,8

Ocena
HVALIMO IN GRAJAMO

videz zunaj
menjalnik
motor, poraba
notranji materiali in izdelava
PDC zadaj
'hiter' volan
notranji trušč in tresljaji
brisalniki

predali
nekomunikativen volan
zračnih rež ni mogoče posamično 
zapreti
odpiranje pokrova prtljažnika
majhnost osnovnega prtljažnika
len motor do 1.800 vrtljajev v minuti
nerodna sredinska komolčna opora

Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

14

116

39

76

26

41

35

347

Punto je naredil velik korak naprej pri natančnosti izdelave, za videz pa smo mu podelili vseh možnih 5 točk.

Zelo prostoren na sedežih, malo manj v prtljažniku. Predal(čk)i so njegova slaba stran! Veliko opreme.

Pri pogonu je v splošnem odličen, le motor nekoliko razočara v spodnjem področju vrtljajev.

Izkaže se pri voznosti in legi na cesti, električni volanski servo pa je, gledano v celoti, le povprečen.

Meritve prožnost padejo v motorjevo najboljše delovno področje, zato je tu izvrsten. Zelo dobri so tudi pospeški.

S petimi zvezdicami Euro NCAP je dobil vse točke pri pasivni varnosti, pri aktivni pa manjka ESP!

Ker je to tehnično najbolj posrečena kombinacija (turbodizel, pet vrat), mu napovedujemo majhen padec vrednosti.

Ima sicer nekaj zoprnih lastnosti (predali ...), a je v splošnem zelo dober; natanko toliko, kot kaže ocena. Izkaže se kot
družinski avtomobil in kot avtomobil za dinamičnega voznika. Položil je zrelostni izpit.

OCENA 1 2 3 4 5
Kriterij ocenjevanja (Št. točk = ocena): 0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5

DIAGRAM MENJALNIKA: TEHNIČNI PODATKI

DIAGRAM MOTORJA:

UŽITEK V VOŽNJI:

Lepo, lahkotno in brez napora se pelje, ampak
za 4 smeške bi moral imeti 130-konjski turbo-
dizel v nosu, za pet pa boljši volan.
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Motor: 4-valjni - 4-taktni - vrstni - dizelski z neposrednim vbrizgom - nameščen spredaj prečno - vrtina in gib
69,6 × 82,0 mm - gibna prostornina 1248 cm3 - kompresija 17,6 : 1 -  največja moč 66 kW (90 KM) pri 4000/min -
srednja hitrost bata pri največji moči 10,9 m/s - specifična moč 52,9 kW/l (71,9 KM/l) - največji navor 200 Nm pri
1750-2000/min - 2 odmični gredi v glavi (zobati jermen) - po 4 ventili na valj - vbrizg goriva po sistemu skupnega
voda - turbinski polnilnik na izpušne pline - hladilnik polnilnega zraka. Prenos moči: motor poganja prednji
kolesi - 6-stopenjski ročni menjalnik - prestavna razmerja I. 3,818; II. 2,053; III. 1,302; IV. 0,959; V. 0,744; VI.
0,614; vzvratna 3,545 - diferencial 3,722 - platišča 6J × 16 - gume 195/55 R 16 H, kotalni obseg 1,84 m - hitrost
v VI. prestavi pri 1000/min 48,2 km/h. Voz in obese: kombilimuzina - 5 vrata, 5 sedežev - samonosna
karoserija - spredaj posamični obesi, vzmetni nogi, trikotni prečni vodili, stabilizator - zadaj poltoga prema, vijačni
vzmeti, teleskopska blažilnika - zavore spredaj kolutni (prisilno hlajeni), zadaj bobnasti, mehanska ročna zavora na
zadnji kolesi (ročica med sedežema) - volan z zobato letvijo, servo, 2,5 zasuka med skrajnima točkama. Mase:
prazno vozilo 1145 kg - dovoljena skupna masa 1705 kg - dovoljena masa prikolice z zavoro 1000 kg, brez zavore
400 kg - dovoljena obremenitev strehe 75 kg. Zmogljivosti (tovarna): največja hitrost 175 km/h -
pospešek 0-100 km/h 11,9 s - poraba goriva (ECE) 5,9/3,9/4,6 l/100 km 

Zunanje mere: širina vozila 1687 mm - kolotek spredaj 1473 mm - zadaj 1466 mm - rajdni krog 10,0 m.
Notranje mere: širina spredaj 1430 mm, zadaj 1430 mm - dolžina sedalnega dela prednji sedež 510 mm,
zadnja klop 480 mm - premer volanskega obroča 370 mm - posoda za gorivo 45 l.

Pomembnejša serijska oprema: prednji varnostni blazini - bočni varnostni blazini - varnostni zavesi - ABS - EBD - servovolan
- pet vzglavnikov - pet tritočkovnih varnostnih pasov - samodejna deljiva klimatska naprava -električni pomik šip - elek-
trično ogrevani in nastavljivi vzvratni ogledali - volanski obroč in prestavna ročica oblečena v usnje - radijski sprejemnik
s CD-jem - po višini nastavljiv voznikov sedež - lahka platišča 15˝ - prednji meglenki.

Mere:
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Prostornina prtljažnika izmerjena z AM standardnim kompletom 5 kovčkov Samsonite 
(skupno 278,5 l): 
1 × nahrbtnik (20 l); 1 × letalski kovček (36 l) ; 2 × kovček (68,5 l)
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